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Ruimte om te groeien

Agenda maart/april
25-03 t/m28-03
30-03
30-03
05-04
06-04
08-04
15-04
19-04
19-21 april
21-04
22-04
24-04 tot 08-05

Paasweekend
Collega’s van onze stichting
Noordkwartier komen kijken op
onze school.
19.30 uur Informatieavond
huisvesting
In Vita Nova
DO (Trijnie afwezig)
Margedag! Alle kinderen zijn
vrij! Het team gaat scholen
van Noordkwartier bezoeken
Nieuwsbrief 15
8.45 uur Maandsluiting 1/2:
ouders van deze groep zijn van
harte welkom om te kijken!
DO (Trijnie afwezig)
CITO Eindtoets
10-min gesprekken
Ouderfocusgroep
Koningsspelen
Nieuwsbrief 16
13.00 uur vrij
MEIVAKANTIE

Musical en einddienst
U mag alvast in uw agenda zetten:
Woensdag 6 juli van 17:30-20:00uur musical
groep 7/8.
Woensdag 13 juli van 19:00-19:30uur einddienst
+ feestje groep 8.
Tentdienst

Vriendschappen

Overlast hondenpoep
In het Kwetternest hadden we vandaag de
gezamenlijke viering. Het thema was ‘vriend voor
het leven’. Er volgde een spelletjescircuit door de
hele school; paaseieren zoeken, knutselen,
tekenen, bordspelletjes, etc. Vervolgens kregen
we een heerlijke lunch, verzorgd door de
ouderraad. Bedankt voor alle hulp en
belangstelling. We wensen u een goed
paasweekend!
Trijnie Tuil

Naar aanleiding van de melding over overlast van
hondenpoep nabij CBS Wicher Zitsema, de
volgende reactie van de gemeente:
Omdat de gemeente meer klachten krijgt, is kort
geleden een project gestart om de openbare
ruimte in Loppersum schoner te krijgen. In dat
kader wordt ook gekeken naar het verminderen
van overlast door hondenpoep. Een pilot van dit
project loopt in Middelstum en Zeerijp waarbij
samengewerkt wordt met de vereniging voor

dorpsbelangen. De locaties in het dorp waar het
meeste zwerfvuil en hondenpoep problemen zijn,
zijn daarbij in kaart gebracht. De omgeving
rondom de CBS Wicher Zitsema is daarbij ook in
beeld. Momenteel wordt er nagedacht over de
maatregelen die getroffen worden om dit aan te
pakken. Gedacht kan worden aan voorlichting en
educatie, maar ook aan extra vuilnisbakken en/of
honden uitlaat zones en veldjes.

